Mini English Summer
Per a nens i nenes de P3 fins a 6è

Jornada intensiva del 5 - 22 juny
Horari activitat d’anglès 15.00 - 16.45 h.
Grups: Mínim 10
Les activitats que es fan cada setmana estan dividides en les categories següents- cada
setmana els nens treballaran totes les àrees.
• Jocs creatius- es centra en un ventall d’activitats de teatre i jocs amb final obert i recursos
centrats en el desenvolupament dels nens i el seu aprenentatge.
• Històries i teatres (Paley)– introdueix estratègies per explicar un conte- en el cas dels més
petits se’ls expliquen contes.
• Jocs de blocs – utilitzant aquest material de suport els nens aprenen i es desenvolupen en
tots els diversos dominis.
• Joc desordenat – explora diferents materials (pintura, plastilina, fang, terra, aigua) que
ajuda en l’aprenentatge i el desenvolupament del nen.
• Música i Moviment – introdueix idees pràctiques per activitats incorporant música i
moviment.
•

Infantil P3, P4, P5
•

Setmana 1 ( 5 - 8 Juny)

Activitats basades en les aventures de LadyBug.
Cada dia LadyBug vindrà a visitar els nens i els hi donarà un desafiament. LadyBug haurà
d’utilitzar les seves habilitats per solucionar problemes per intentar trobar la millor manera de
solucionar els problemes i conflictes que es plantegin al casal.
Cada dia introduirem nou vocabulari i amb la rutina de la classe els nens practicaran les noves
frases. Cada setmana farem un conte, una cançó, un ball, treballs manuals i esports.
Molta diversió i tot en anglès.

15:00 - 15:45

15:45 - 16:00
16:00 - 16:45

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Presentació el tema:
Introducció de la LadyBug
Explicar una història

Classe d’anglès
Cançons
Move to the music

Classe d’anglès
insectes i caça
d’insectes al pati.

Descans
Manualitat
crear un joc
dòmino de colors

Descans

Descans

Jugar amb el
dòmino de colors

Jocs d’aigua

Classe d’anglès
Esports – ens mourem
com diferents
insectes.
Descans
Festival
Move to the music
festival

•

Setmana 2 (11 – 15 Juny)

Continuant amb el tema de LadyBug aquesta setmana treballarem amb l’alfabet i amb les
formes de les lletres, farem exercici i ioga, moviments de ball de Jason Derulo. També
treballarem l’alimentació saludable i farem unes delicioses magdalenes i jocs de blocs amb
Lego.
Dilluns
Presentació del
tema:
15:00 - 15:45

Menjar saludable
conte
“The very hungry
ladybug”

15:45 - 16:00

Descans

16:00 - 16:45

Manualitats
Farem un alfabet
amb formes
d’animals.

•

Dimarts

Dimecres

Dijous
Divendres
Tema
Fer ampolles de
Tema
purpurina relaxants
Tema
Classe de ioga per
Ballar amb els
nens
Fer mascares de
amics de
Menjar saludable
Ensenyarem
“Lady bug Caman”
“Seame street” parlem del menjar.
exercicis de
respiració per
concentrar-se.
Descans
Descans
Descans
Descans
Jocs d’aigua
Experiments amb
gel

Classe de cuina
Magdalenes de
marietes

Jocs de sorra al
pati
Fer formes de
lletres

Festival
“ballar es fàcil”

Setmana 3 (18 – 22 Juny)

Continuant amb el tema de LadyBug introduirem un nou tema, els animals amb la nostra
coneguda història “dear zoo”. Continuarem amb el tema de l’ alfabet i jugarem el bingo amb
l’alfabet i farem una caça del tresor de l’alfabet al pati. També cuidarem dels animals amb
figures del Playmobil del zoo .
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Tema

Tema
Conte
“Good night
Gorilla”

Presentació del tema:
15:00 - 15:45

Bingo de l’alfabet
“ Dear Zoo”

15:45 - 16:00

Descans

16:00 - 16:45

Gimcana al pati
Caça del tresor de
l’alfabet- posar les
lletres en ordre.

Descans

Descans

Construir estructures
Activitat
Amb blocs
de cuina. Kebabs
fer un zoo
saludables de
fruita.

Dijous

Divendres

Tema
“Seame Street” Activitats contant
cançó
fins al 4
contant al numero
4
Descans
Descans
Jocs
de sorra al pati

Concert divendres
Premis i cerimònia
de tancament-

Organització i funcionament de l’activitat:
Si el vostre fill/a es queda a dinar, els professors que fan l’activitat d’anglès s’encarregaran
d’anar a buscar-los al grup de menjador. En el cas de que no es quedi a dinar, els nens/es
hauran d’estar a l’escola a les 14.55 h. i entrar per la porta de l’Avinguda Arraona.
• La sortida dels nens i nenes a les 16:45 h. es farà per les portes de Sant Quirze jardí.
En el cas que el vostre fill/a faci alguna activitat extraescolar a posteriori, el monitor/a
encarregat de l’activitat els recollirà
Per inscriure’s a l’activitat haureu d’omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a
extraescolars@ampapurisalas.cat o dipositar el full a la bústia de l’AMPA abans del 24 de maig

Preu: 95€, 5 % descompte pels alumnes English Dramarama

Primària de 1r fins a 6è
Jornada intensiva del 5 - 22 juny
Horari activitat d’anglès 15.00 - 16.45 h.
Grups: Mínim 10
1er - 2on
Cambridge Storytelling for Starters

3er - 4rt
Cambridge Fun for Starters

5e - 6e
Cambridge Fun for Movers

Aquestes són les programacions preparades per les tres setmanes intensives durant el mes de
juny, adreçades als nens que vulguin fer un curset d'anglès:
Els primers 45 minuts seran destinats a una classe d'anglès, dissenyada per revisar tots els
continguts curriculars d'anglès treballats durant el curs a l'escola.
La segona part, després del descans, es prepararan, al llarg de les diferents sessions, uns tallers
on els alumnes dissenyaran i crearan els seus propis jocs de taula. Al final de curs intensiu, els
alumnes podran emportar-se una còpia d'aquests jocs a casa per jugar quan vulguin.

15:00 - 15:45
15:45 - 16:00

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Classe
d'anglès

Classe
d'anglès

Classe
d'anglès

Classe
d'anglès

Classe d'anglès

Descans

Descans

Descans

Descans

Descans

•
•
16:00 - 16:45

•

La primera setmana els nens desenvoluparan una fotohistòrica simple.
La segona setmana faran un ball i una coreografia per descriure les
normes gramaticals en anglès.
La tercera setmana els nens desenvoluparan un joc de cartes per
examinar/avaluar l’anglès oral basat en els exàmens orals de
“Cambridge young learners”

Organització i funcionament de l’activitat:
Si el vostre fill/a es queda a dinar, els professors que fan l’activitat d’anglès s’encarregaran
d’anar a buscar-los al grup de menjador. En el cas de que no es quedi a dinar, els nens/es
hauran d’estar a l’escola a les 14.55 h. i entrar per la porta de l’Avinguda Arraona.
• La sortida dels nens i nenes a les 16:45 h. es farà per les portes de Sant Quirze jardí.
En el cas que el vostre fill/a faci alguna activitat extraescolar a posteriori, el monitor/a
encarregat de l’activitat els recollirà.
Per inscriure’s a l’activitat haureu d’omplir el full d’inscripció i enviar-lo per correu a
extraescolars@ampapurisalas.cat o dipositar el full a la bústia de l’AMPA abans del 24 de maig
Preu: 95€, 5 % descompte pels alumnes English Dramarama

